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Vastaus vt Antti Valppaan kysymykseen sotainvalidien perustuslail-
lisista oikeuksista

HEL 2012-013274 T 00 00 03

Kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Antti Valpas kysyy, miksi Helsingin kaupunki loukkaa so-
tainvalidien perustuslaillisia oikeuksia ja miksi heidät tuli asettaa muita
helsinkiläisiä mökkiyhdistyksien jäseniä huonompaan asemaan.

Sotainvalidien alueen maanvuokrasopimukset Lauttasaaressa ovat
päättyneet vuoden 2009 lopussa.

Kaupunginhallitus päätti 17.1.2011 (§ 45), että sotainvalidien kesäma-
ja-alueella Lauttasaaressa olevat majanpaikat vuokrataan suoraan hel-
sinkiläisille sotainvalideille tai heidän leskillensä. Samalla kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä sotainvalidien ja heidän leskiensä kanssa teh-
tävissä maanvuokrasopimuksissa noudatettavat seuraavat periaatteet:

Majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja heidän leskiin-
sä. Vuokramiehellä ei ole oikeutta ilman katu- ja puisto-osaston kirjallis-
ta lupaa siirtää vuokraoikeutta toiselle ja sen voi luovuttaa vain helsinki-
läiselle sotainvalidille tai toisaalta siirtymään joutuville kesämajalaisille.
Sotainvalidien ja heidän leskiensä vuokrataso säilytetään nykyisellä ta-
solla. Vuokra-aika on 1.1.2010–31.12.2015.

Kaupunginhallituksen päätöksen perustelut ja sen liiteasiakirjat ovat
laajoja ja niissä tarkastellaan päätöksen oikeudellista perustaa varsin
laajasti.

Kaupungilla ei sopimusvapauden periaatteiden mukaisesti ole ollut vel-
voitetta vuokrata aluetta uudelle kesämajatoimintaa harjoittavalle yhdis-
tykselle taikka yhdistykselle ylipäätään. Asiassa on ollut mahdollista
menetellä myös siten, että vuokrasopimukset tehdään suoraan yksit-
täisten mökkiläisten kanssa. Vuokrasopimusten tekeminen suoraan yk-
sittäisten henkilöiden kanssa ei ole vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta.
Yksittäisten kesämajojen vuokrasopimuksiin on myös mahdollista sisäl-
lyttää majanpito-oikeuden edelleen luovutusta koskeva kielto.

Sen sijaan se, että majapaikat olisi vuokrattu myös alueella oleville pe-
rikunnille, olisi tasapuolisuusnäkökulmasta ollut ongelmallista. Asian
ratkaisuhetkellä alueella oli edelleen perikuntia, jotka eivät olleet keho-
tuksista huolimatta noudattaneet vuokrasopimuksen määräystä pois-
siirtymisestä. Nämä perikunnat olisivat päässeet parempaan asemaan
kuin sopimusten määräysten mukaisesti majapaikasta sotainvalidien
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alueella luopuneet. Esittelijä ei myöskään pitänyt tarkoituksenmukaise-
na sitä, että jo luopuneille tarjottaisiin mahdollisuutta majapaikkaan.
Tämä olisi vaikeuttanut entisestään korvaavien paikkojen löytämistä.

Kaupunginhallituksessa esittelijänä po. asiassa on toiminut rakennus-
ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja. Esittelijän kannan-
oton mukaan esittelijä mm. piti ehdotusta majapaikkojen vuokraamises-
ta suoraan sotainvalideille tai heidän leskillensä ilman edelleen luovu-
tusoikeutta tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna, mikäli asiaa tarkas-
tellaan yleiskaavassa ja asemakaavoissa asetettujen tavoitteiden (mm.
alueiden yleiseen virkistyskäyttöön saaminen) toteuttamisen kannalta.
Em. tavalla meneteltäessä myös sotainvalidien erityisasema, joka on
perustunut nimenomaan sotainvalidistatukseen, jatkuisi entisellään.

Päätöksestä tehtiin seitsemän oikaisuvaatimusta. Kaupunginhallitus
päätti 18.4.2011 (§ 405-412) hylätä kaikki oikaisuvaatimukset, koska
oikaisuvaatimusten tekijät eivät olleet esittäneet sellaisia oikeudellisia
tai tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta kaupunginhallituksen
päätöstä olisi muutettava. Asiassa on valitettu Helsingin hallinto-
oikeuteen, jossa valitusten käsittely on edelleen kesken.
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